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Samen houden we Haarlem bereikbaar

Bestemming
bereikt

De fietsen- 
stalling 
gratis en veilig
Kennemerplein, Boereplein, 
Boter markt, Tempeliersstraat, 
Stationsplein, Jacobijnestraat 
(alleen op zaterdag), Smedestraat

 
 
 
Sinds sept. 1999      

 
 
 
 

www.kdvderammelaar.nl                           
info@kdvderammelaar.nl     
                   
              

Een huiselijk en knus kinderdagverblijf. 
 
•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 

Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind. 
 

• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
 

Ideaal voor kinderen die niet kunnen wennen op een groot kinderdagverblijf. 

 
                                           
 

 

 

Tel:023-5380716  
Bel gerust voor informatie.  Miranda Scholten     
Soerabajastraat 19   2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord 
 


 


Van de voorzitter…

Al weer het laatste blad van dit jaar. Een jaar waar we optimistisch op terugkijken. 
Met een actieve Werkgroep Groen die met de buurt er toch voor zorgt dat de 
Indische Buurt stukje voor stukje groener wordt. Zo zie je dat volhouden en 
doorgaan resultaten oplevert. Het is alleen jammer dat er krachten binnen de 
gemeente zijn die niet erg willen meewerken.

Verder heeft mijn noodkreet in het vorige blad dat ik moet gaan stoppen als 
voorzitter en dat we geen secretaris meer hadden veel positieve reacties opgeleverd. 
Op de vergaderingen kwamen geïnteresseerde wijkbewoners en inmiddels hebben 
we een nieuwe secretaris a.i. namelijk Thea Kaandorp. Ook hebben we gesprekken 
gehad met kandidaten voor het voorzitterschap en voor een bestuursfunctie of 
lidmaatschap van de wijkraad. Dat is een goede en veelbelovende start voor het 
nieuwe jaar.

Op de jaarvergadering in april kun je kennismaken met de aspirant-leden van  
de wijkraad. Dan kunnen de aanwezige bewoners de aspirant-leden ook benoemen. 
Want in onze wijk worden wijkraadsleden benoemd door de wijkbewoners. Zo houden 
we de wijkraad transparant en democratisch. 

In de vergadering van oktober is besloten dat er weer een wijkschouw komt in 
maart. De datum en tijd wordt later bekend. Om dat te organiseren hebben we 
een Werkgroep Schoon en Heel opgericht. Het zou mooi zijn als meer mensen zich 
hiervoor aanmelden. Volg de berichten op de website en in de infoborden.

In november hadden we een kennismakingsgesprek met de ontwikkelaar van het 
 KV-station bij de Schoterbrug. Er komen daar woningen voor bewoners tussen de 
18 en 28 jaar. Maar we zijn jaren verder voor het zover is. Eerst moet de gemeente  
de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg nog vaststellen en verder zijn er allerlei 
praktische zaken die opgelost moeten worden. Een groot punt is dat de gemeente het 
pand van scouting Kon-Tiki wil verplaatsen. De scouting is er zeer op tegen omdat 
bij de vorige verhuizing – vanwege de bouw van Land in Zicht – de vereniging bijna 
ten onder is gegaan. Ook wij vinden dat de gemeente niet zomaar een vereniging kan 
laten overlijden. In de Ontwikkelvisie staat dat Kon-Tiki op termijn verplaatst moet 
worden. Maar over het hoe en waar is nog niet met de club gesproken.

Waar we ook op blijven hameren is een oversteekmogelijkheid van en naar Land 
 in Zicht. In het kader van het nieuwe afvalplan hebben wij Spaarnelanden gevraagd of 
er op het parkeerterrein voor de flat papier- en glasbakken geplaatst kunnen worden. 

Ik ben blij met de nieuwe mensen in de raad. Samen kan je meer!  
Ik wens jou en je dieraren fijne feestdagen en hoop je ergens te zien of te spreken.

Rien Boon 
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord
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Er zijn een kade, brug, pad en een vaart naar hem genoemd.  
Dan moet die Jan Gijzen wel een belangrijke rol hebben gespeeld in Haarlem.  

Wie was hij?

Wie was toch die Jan Gijzen?

De Jan Gijzenvaart – de noordgrens van onze wijk –
komt vanuit Sanpoort-Zuid en mondt uit in het Noorder 
Buiten Spaarne. Eeuwen terug lag hier een duinrel die 
over de strandvlakte naar het veen wei de gebied in het 
westen stroomde, dus van Santpoort naar het Spaarne.

Gijzen of Gijssen
De vaart dankt haar naam aan Johan Gijssen van 
Blanckeroort, burgemeester van Haarlem aan het begin 
van de 16de eeuw. In 1537 gaf de Heer van Brederode 
hem een vergunning om een vaart te graven door de 
heerlijkheid Brederode tot aan de Delft en verder over zijn 
eigen land richting het Spaarne. Hij kon zo zijn landerijen in 
Santpoort verbinden met zijn bezittingen in Schoten (sinds 
1927 Haarlem-Noord) aan het Spaarne. Dat graven ging 
overigens met de hand. 

Zand van strand naar grachtenpand
Gijssen wilde over de vaart duinzand vervoeren. Zand-
winning was in die tijd een belangrijke handel. Het ging 
om het afzanden van de strandwallen door zogenaamde 

zanderijen. Die wallen werden afgegraven met de schep. 
Het zand ging dan naar de daartoe gegraven zandvaar-
ten en werd per schuit naar Amsterdam vervoerd. Met dat 
zand werden onder andere de grachtengordels aangelegd. 

Vaart van Gijssen naar Haarlem
Jan Gijssen stierf in 1554 waarna de vaart in delen werd 
verkocht. Ruim 100 jaar na zijn dood kocht Haarlem  
de hele vaart op. De Jan Gijzenvaart kreeg daarna twee  
betekenissen: 

1.  de vaart zelf die toen ook Jan Gijzenzandvaart werd 
genoemd; 

2.  het gehucht dat ontstond aan de vaart dat we nu kennen 
als Santpoort-Zuid.

De Jan Gijzenvaart werd nog heel lang gebruikt voor het 
vervoeren van goederen, zoals graszoden, turf en groen-
ten. Ook voor de blekerijen was de vaart van belang. Daar-
naast fungeerde de vaart als afwatering. In 1935 startte 
de aanleg van het Schoterbos en werd de vaart op die 
hoogte met de hand verbreed. 

KEN JE BUURT

Foto's: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl 1921 -  Vanaf de losplaats bij de brug te Oud Schoten vertrekt een schuit met graszoden met op de achtergrond woonhuis en  
bollenschuur van de Fam. Van Duijn. Jan Gijzenkade, Rijksstraatweg • Collectie Gemeente Haarlem

Vanuit Haarlem gezien, stopt de vaart bij station 
Santpoort-Zuid. Maar ooit liep die door richting 
Bloemendaal. Het deel aan de Bloemendaalsestraat-
weg werd echter begin van de 20ste eeuw gedempt 
om woningbouw mogelijk te maken.

De Jan Gijzenvaart werd nog 
heel lang gebruikt voor het 
vervoeren van goederen, zoals 
graszoden, turf en groenten.

1925 - Ophoging van de Indische buurt. Rechts de Jan Gijzenkade, ca.1925 • Collectie Gemeente Haarlem

1949 - Jeugdherberg Jan Gijzen, ziende naar het westen vanaf het Jan Gijzenpad • Fotograaf Cees de Boer, Collectie Fotoburo de Boer

�1952 - Aanbrengen van beschoeiing langs de Jan Gijzenvaart, tussen Rijksstraatweg en Spaarndammerweg • Collectie Kennemerland

1966 - IJspret op de Jan Gijzenvaart, ziende naar het noordwesten • Collectie Kennemerland

1987 - Brand in de Jan Gijzenschool. Bandoengstraat 47, Nieuw Guineaplein • Collectie Fotoburo de Boer

1989 -  Het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw aan het Nieuw Guineaplein, ziende naar het noordoosten. De huizen op 
de achtergrond staan aan de Jan Gijzenkade, hoek Vondelweg •  Collectie Fotoburo de Boer
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De Wijk Indische Buurt Noord bestaat 100 jaar:  
gefeliciteerd allemaal!

Ruim 100 jaar geleden was de plek waar wij nu wonen, Schoten, nog een boerengemeenschap met weiden en 
velden. Kort na 1900 kwam hier de Indische Buurt: volkswoningen voor arbeiders die werkten in de opkomende 
industrie aan weerszijden van het Spaarne. Onze buurt heette toen in de volksmond 'het arbeiderskwartier van 
Bloemendaal'. In die tijd vertikten Bloemendaal en Haarlem het om iets aan volkshuisvesting te doen.  
In 1927 annexeerde Haarlem alsnog de gemeente Schoten. Over ruim 7 jaar is er dus weer reden tot een feestje.

In beeld op de oudste kaart
De Jan Gijzenvaart is afgebeeld op de oudste kaart van 
Schoten uit het begin van de 16de eeuw. Op de kaart staan 
Het Spaeren (Spaarne), Scoeten (Schoten), Velser brouck 
en Sant poert, maar ook kasteel Brederode en de molen 

bij Santpoort. En de zin: ‘Die Velsers segghen dit ist scheijt 
tusschen Aelbersberg en Velsen’ (De Velsers zeggen dat dit 
de grens is tussen de heerlijkheid Aelbertsberg en Velsen). 
Deze woorden duiden erop dat kaart gemaakt is vanwege 
een grensgeschil.

1959 - Gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Bandoengstraat • Copyrighthouder Foto: W.M. Zilver Rupe, Collectie Kennemerland

�1950 -  Woningen in aanbouw aan de Medanstraat, ziende naar het noorden • Fotograaf Cees de Boer, Collectie Fotoburo de Boer

1978 - Jan Gijzenschool, Nieuw Guineastraat • Collectie Kennemerland

1995 - Sculptuur "De Vier Winden" op het gereconstrueerde Nieuw Guineaplein • Collectie Fotoburo de Boer

 1982 -  Straathoekwerker Fer Versteeg met jongeren van de Indischebuurt-Noord voor het alternatieve buurthuis  
'Humpy's' snackbar in de Kedoestraat/Rembangstraat • Fotograaf Cees de Boer, Collectie Fotoburo de Boer1921 -  Kwakel over de Jan Gijzenvaart, tussen de Rijksstraatweg en de Delft, ziende naar het oosten. Met de R.K. St. Bavo aan  

de Rijksstraatweg • Collectie Kennemerland

1958 - Boerderij "Schotergat" aan de Jan Gijzenkade, vlak voor de afbraak. • Collectie Kennemerland

Caert van Schoten - ca.1525-1550

Kaart op papier: pen en penseel  
in kleuren, blad 51,8 x 43,1cm.

Op het kaartbeeld zijn de volgende 
toponiemen aangegeven: Bredenroe, 
die Delft, Santpoert, Bredenroeslaen, 
Velserbruck, die Verkeerde Wech, 
Scoeten, die Verloeren beeck, 
Sparendam en de bezitting van 
Cornelis Aelbertz. Linksboven een 
weg waarin geschreven staat:  
Die Velsers segghen dit ist scheijt 
tusschen Aelbersberch en Velsen. 

- Oriëntatie: noorden rechts. 

Copyrighthouder Noord-Hollands Archief

� 

Foto's: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl 
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De wijk is volop in ontwikkeling. Hier lees je welke projecten  
op stapel staan of (bijna) voltooid zijn. Meer informatie per project 

vind je op de website van de gemeente: www.haarlem.nl.

Werken aan de wijk

Nieuwe straatnaamborden
In 2018 zijn de straatnaamborden in stadsdeel 
Noord gecontroleerd. Oude en beschadigde 
borden worden vervangen. Dat gebeurt dit jaar 
nog. Als het straatnaambord op de gevel van 
een huis wordt vervangen, krijgt de bewoner 
hier een brief over. Soms ontbreken er straat-
naamborden in een straat. Je kunt dit melden 
bij de gemeente via www.haarlem.nl/melding. 

Gratis strooizout Spaarnelanden
Je kunt weer gratis strooizout ophalen bij het milieuplein 
van Spaarnelanden. Zolang de voorraad strekt. Neem zelf 
een emmertje of zak én een schep mee. 

Spaarnelanden strooit op de fiets paden 
en wegen in Haarlem.  
Bruggen worden handmatig bestrooid. 
Dit doet Spaarnelanden, maar mag je 
als bewoner ook zelf doen.

Milieuplein, Ir. Lelyweg 51 ma t/m za 
08.00-15.30 uur (di tot 20.00 uur). 

Woontoren Spaarndamseweg 13 
Op de hoek van de Schoterbrug en de Spaarndamseweg 
ligt het transformator- of KV-station. Dit station is niet 
meer in gebruik en is aangekocht door ontwikkelaars AIVM 
en Wibaut. Zij willen op deze locatie woningen realiseren. 
Er is nog geen ontwerp van de te realiseren woontoren. 

De voorlopige plannen zijn dat er 100 woningen komen 
voor eenpersoonshuishoudens van 18 tot 28 jaar. In eerste 
instantie was het uitgangspunt dat bewoners geen  
auto mogen hebben vanwege het ontbreken van parkeer-
voorzieningen. Maar uit de laatste gesprekken van de 
wijkraad met Wibaut blijkt dat er een ondergrondse 
parkeergelegenheid komt.

Over het type woningen en de doelgroep(en) zijn Wibaut 
en AIVM nog in gesprek met de gemeente. Uiteraard 
speelt hier ook de in januari vast te stellen Ontwikkelvisie 

Op zaterdag 7 maart 2020 om 11.00 uur houden we 
een wijkschouw. We gaan dan met een groep bewo-
ners alle straten doorlopen en noteren wat er mis is 
aan de ‘openbare ruimte’. We kijken dan naar: losse, 
verzakte of uitstekende tegels, hinderlijk groen, 
verlichting, obstakels voor mensen die minder goed 
ter been zijn en mensen met een rollator, rolstoel, 
scootmobiel of kinderwagen. Vanwege de grootte 
van onze wijk gaan we in zes groepjes van twee 
mensen: één om te kijken en foto’s te maken en één 

om te schrijven. De resultaten, samengevat in een lijst  
met concrete situaties, worden op de jaarvergadering 
(dinsdag 21 april 2020) gepubliceerd en aangeboden 
aan de gemeente en aan Spaarnelanden. Uiteraard 
met het doel dat de problemen worden opgelost.

We hebben nog enkele  
schouwers nodig om de teams 
compleet te maken.  
Wil je meedoen? Geef je dan  
op via info@wibn.nl.

Wijkschouw Indische Buurt Noord

Verkeershinder Rijksstraatweg 
In het nieuwe jaar is er flink wat verkeershinder op de Rijksstraatweg. 
Dat komt door werkzaamheden voor de bus (Zuidtangent) op deze route. 

Het begint met beperkte ingrepen bij de kruisingen met de Kleverlaan, 
de Pijnboomstraat-Julianapark en de Van Nesstraat. Tijdens deze 
werkzaamheden blijft minimaal één rijstrook open en wordt het 
verkeer uit beide richtingen zo nodig om-en-om over de kruisingen 
geleid. Deze hinder duurt tot begin februari.

Vanaf februari worden de grote kruispunten met de Zaanenlaan, 
de Jan Gijzenkade-Minahassastraat, Generaal Spoorlaan-Eksterlaan 
(Marsmanplein) en de Muiderslotweg aangepakt. Bij deze werkzaam-
heden heeft het verkeer op de Rijksstraatweg alleen stadinwaarts - van 
noord naar zuid - doorgang. Het verkeer de andere kant op wordt 
omgeleid. Dat betekent dat tot de zomervakantie ook het busverkeer 
in noordelijke richting een andere route rijdt. De buslijnen 385 en 244 
rijden dan vanaf het NS-station via de Spaarndamseweg en de Vondel-
weg naar het Delftplein. Voor buslijnen 3 en 73 geldt dat de route 
noordwaarts verandert afhankelijk van welk deel van de Rijksstraatweg 
op dat moment onder handen wordt genomen. Ook de bussen van 
lijn 2 en 14 zullen deels een andere route kiezen.

Na de zomer is de kruising met de Maasstraat aan de beurt. Hier wordt 
het verkeer - inclusief de bussen - vanuit beide richtingen om-en-om 
langs de werkzaamheden geleid.

Ontwikkelvisie  
Spaarndamseweg
De gemeente kreeg verschillende reacties op 
de concept Ontwikkelvisie Spaarndamseweg. 
De inspraakperiode liep tot half oktober. Daarna 
zijn de inspraakreacties verwerkt wat mogelijk 
tot aanpassingen leidt in de ontwikkelvisie. 

In de ‘nota van beantwoording’ staat welke 
inspraakreacties leiden tot aanpassingen 
in de ontwikkelvisie, en welke niet. De nota 
komt als bijlage bij de definitieve ontwik-
kelvisie. De gemeenteraad neemt het besluit 
over het vaststellen van de definitieve 
ontwikkelvisie. Bij het nemen van dat besluit 
heeft de gemeenteraad dus kennis van alle 
inspraakreacties en van alle aanpassingen in 
de ontwikkelvisie. Op 30 januari 2020 wordt 
de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg definitief 
vastgesteld in de gemeenteraad.

een rol. Zodra de tijd rijp is, komt er een informatiebijeen-
komst met de bewoners in de buurt. De ontwikkelingen 
kun je volgen op spaarndamseweg13.nl. Vragen kun je 
versturen naar info@spaarndamseweg13.nl.

Een stukje ten zuiden van onze wijk, 
tegenover de Waarderbrug ligt het 
Deliterrein aan de Spaarndamseweg. 
Dit stuk grond ligt al ruim 30 jaar 
braak. Maar binnenkort wordt er  
ge bouwd. De gemeente en AM ont-
wikkelen hier het Schoterkwartier. 

De verkoop van de eerste woningen 
is inmiddels opgestart. De eerste 
paal voor de eerste fase moet rond 
mei volgend jaar de grond in. Dertig 
jaar lang gebeurde er niks. Dat kwam 

onder andere door ernstige bodem-
verontreiniging dankzij een benzine-
pomp, niet haalbare plannen en een 
economische crisis. De bodem is 
jaren geleden al gesaneerd en er is 
een leeflaag aangebracht. Stikstof en 
pfas kunnen geen roet meer in het 
eten gooien.

AM is nu eigenaar van het hele terrein. 
Er komt minstens 30 procent sociale 
huur. Van de 142 woningen van het 
Schoterkwartier komen er nu 50 in 

de sociale huursector. Alle woningen 
worden gasloos gebouwd.
Het plan bestaat uit twee fasen. Eerst 
start de bouw van 34 een gezins- 
woningen bij de Delistraat. Voor dit  
deel is al een bouwvergunning 
afgegeven. De tweede fase bestaat 
uit een bouwblok langs de Spaarn-
damseweg: een toren van bijna 60 
meter hoog met 19 koop apparte-
menten, 53 huurappartementen en 
12 stadswoningen. Voor deze fase 
moet het bestemmingsplan worden 
gewijzigd.

Ontwikkeling Deliterrein

https://spaarndamseweg13.nl/
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Soms duurt het lang en verlopen processen traag. Maar soms kan 
het ook razendsnel gaan. Zoals de aanleg van de Buurttuin Indische 
Buurt Noord bij wijkcentrum De Horizon. Daar hebben stoeptegels 
plaatsgemaakt voor een buurttuin-in-wording.

Op een zaterdag in november kwam 
een aantal ‘vergroeners’ bijeen om de 
buurttuin te realiseren: gemeente, 

Dock, de werkgroep Groen en de wijkraad. 
Vanuit de gemeente stond ook wethouder 
Merijn Snoek klaar om te helpen bij het 
verwijderen van de bijna duizend tegels. 
Hij zou – symbolisch – één tegel weghalen, 
maar ‘het ging zo lekker’ dat hij maar liefst 
drie rijen tegels verwijderde. Hij vindt meer 
groen dan ook belangrijk. “Zeker hier, want 
de Indische Buurt Noord is een versteende 
wijk. We hebben meer groen nodig om het 
regenwater af te voeren en het is goed voor 
de vogels en insecten. Het is ook gezellig, 
want mensen voelen zich thuis als er meer 
groen is.”

Werkgroep Groen
Ook de initiatiefnemers van de werkgroep 
Groen - Jeanine Stobbelaar en Mariette Out – 
waren van de partij, evenals de wijkraad. De 
werkgroep Groen en Dock kwamen met het 
idee om het pleintje om te toveren tot een 
buurttuin toen het ‘vrijkwam’ na het vertrek 
van de peuterspeelplek. 

Borders en doe-tuinen
Op het plein zijn nu borders aangelegd met 
wat planten zodat de vrijwilligers weten 
waar ze kunnen beginnen. Een ander deel 
van het pleintje is bestemd voorvijf doe-
tuinen waar wijkbewoners met elkaar aan 
de slag kunnen. Voor planten, bloemen en 
groenten. De buurttuin moet in ieder geval 
op de maandagochtend en de donderdag-
middag open zijn. Buurtbewoners kunnen 
dan samen tuinieren en oogsten.

Wil je weten wat jij kunt doen met groen? 
Kijk op de groenpagina van www.wibn.nl 
of mail je vraag of bericht naar  
groen@wibn.nl. 

 Meer boomspiegels en geveltuintjes
Veel buurtbewoners willen meer groen in hun straat.  
En er zijn sinds vorig jaar ook meer mogelijkheden om te 
vergroenen, zoals het beplanten van een boomspiegel 
of het aanleggen van een geveltuintje. Bewoners met 
groene vingers doen dat graag. Een ander laat Spaarne-
landen een geveltuintje aanleggen. De redenen voor 
het groene enthousiasme? Om de versteende straat op 
te fleuren, omdat ze daarmee bijen en vlinders meer 
kans geven om voldoende voedsel te vinden en omdat 
groen bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Er zijn 
dan ook flink wat boom- en geveltuintjes bijgekomen.

Boomtuintjes: 6 in 2018; 20 in 2019

Geveltuintjes: 1 in 2018; 6 in 2019
De nieuwste geveltuin troffen we aan op de Botter-
boulevard. Zo wordt ook het stenige Land in Zicht stapje 
voor stapje groener dankzij de bewoners.

Groen plan voor onze wijk
De gemeente heeft na veel vijven en zessen officieel op-
dracht gegeven voor het opstellen van een actieplan voor 
vergroening van de 
Indische Buurt Noord. 
Buurtbewoner en 
landschapsarchitect 
Bieke van Hees gaat 
het ontwerp opstel-
len. Zij verwacht het 
plan begin 2020 te 
kunnen presenteren.

Tegels eruit, doe-tuin erin

http://www.wibn.nl
mailto:groen@wibn.nl
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Op initiatief van Carla van Essen en Bij Bosschardt staken 
ook de bewoners van de Bandoengstraat de handen uit 
de mouwen. Deze toch wel kale straat kon wel een beetje 
groen gebruiken. In feeststemming gingen de buurtbewo-
ners aan de slag. Er waren gezellige plantjes en handige 

ideetjes hoe je eenvoudig zelf plantenrekjes van een hou-
ten pallet maken kan. Er werden geveltuintjes aangelegd, 
bloembakken geplaatst en verschillende boomspiegels 
aangelegd. En natuurlijk deden de kinderen enthousiast 
mee. Zo hebben we er weer een groene straat bij.

Bewoners kleuren de Bandoengstraat groen

De wijkraad is springlevend

In onze wijk is al heel lang een wijkraad actief. Er is 
een kleine vaste kern van bestuurders en leden. En op 
de vergaderingen komen – gelukkig! – steeds meer 

wijkbewoners die iets willen inbrengen of nieuwsgierig 
zijn wat er speelt in de wijk. Wij zijn blij met deze 
belangstelling want blijkbaar leeft de wijk en de wijkraad 
bij de bewoners. 

Eisen aan de wijkraad
Een wijkraad moet bestaan uit minimaal drie leden en 
moet streven naar ten minste vijf leden. De wijkraad 
moet een dagelijks bestuur (DB) hebben: een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Verder zijn er leden die bij-
voorbeeld een werkgroep kunnen leiden en aansturen. 
Het DB van de Wijkraad Indische Buurt Noord bestaat uit 
Rien Boon (voorzitter), Jan van Eijsden (penningmeester) 
en Thea Kaandorp (secretaris a.i.). Daarnaast zijn er zeven 
wijkraadsleden, enkele kandidaten die overwegen lid te 
worden en buurtbewoners die uit betrokkenheid regel-
matig de vergaderingen bijwonen. Rien wil graag  het 
voorzitterschap overdragen, maar wil wel actief blijven 
binnen de wijkraad. 

Wel belangenbehartiging, geen politiek  
activisme
De leden van de wijkraad worden niet gekozen. Iedere 
wijkbewoner vanaf 16 jaar kan zich kandidaat stellen. De 

jaarvergadering in april stelt dan de samenstelling van 
de wijkraad vast. Omdat de wijkraad niet gekozen wordt, 
vertegenwoordigt de wijkraad de wijkbewoners ook niet. 
Wel moet de wijkraad opkomen voor de belangen van de 
wijkbewoners. Als de wijkraad vindt dat politieke stelling-
name in een kwestie nodig is, zal de mening van alle 
wijkbewoners gevraagd worden.

Communiceren via verschillende kanalen
Een van de taken van wijkraad is communicatie met de  
bewoners. Daarvoor hebben wij een uitgebreide en 
informatieve website (www.wibn.nl) en dit wijkblad dat 
drie keer per jaar bij je op de mat valt. Op de website 
vind je ook de data van de (openbare) vergaderingen en 
van relevante bijeenkomsten. Als er interessante bijeen-
komsten zijn, melden we dat ook in de infoborden en op 
het platform Nextdoor.

Samenstelling Wijkraad Indische Buurt Noord
Voorzitter DB: Rien Boon, 
Secretaris a.i. : Thea Kaandorp
Penningmeester: Jan van Eijsden 
Wijkraadsleden: Peter van der Mark, Inge Zuurendonk, 
Karina Wertenbroek, Carla van Essen, 
Rutger van Ginkel, Angelo Holthuis, Younes Bellafkih 
Aspirant wijkraadsleden: Marian de Haan,  
Marijke de Boer, Frank Schneider

Wijkraden zijn een typisch fenomeen van de gemeente Haarlem: elke wijk z’n eigen 
wijkraad. Tenminste… als er voldoende buurtbewoners zijn die de wijkraad willen 
vormen. Zo zie je dat er wijken zijn zonder wijkraad, maar er is ook een wijk waar twee 
wijkraden aanspraak maken op deze functie. Hoe zit het bij ons?

http://www.wibn.nl


 14  15Nummer 13 | Wijkraad Indische Buurt Noord

Zaterdag 21 december

Kerstmaaltijd met viering - voor 50+
Mariakerk | 15:30 - 18:30 uur
Een kerstmaaltijd en kerstviering voor senioren  
vanaf 50 jaar. 
Koffie met gebak, muzikaal optreden, kerstzang,  
kerstverhaal, 3-gangen feestmaal

Aanmelden via jaapklut@gmail.com of:  
Jaap Klut - J.M. van Nassaulaan 7, 2071 VA Santpoort

Zondag 22 december  

Nine lessons & carols
Verhalenhuis | 16:00 uur
Engelse Carols, Nederlandse kerstliederen om mee  
te zingen en ‘Lessons’. Met het koor Haarlem Voices  
o.l.v. Sarah Barrett.

€ 10,- (€12,50 aan de zaal)

Kerst Sing-Inn
Mariakerk | 16:00 uur
Samenzang met de koren De Vroolijcke Noot, 
Crescendo en Te Deum Laudamus o.l.v.  
van Frans Landmeier en samen met harmonie  
De  Spaarnebazuin o.l.v. Lindy Karreman                
Na afloop: glühwein, warme chocolademelk,  
limonade en kerstbrood.

Dinsdag 24 december

Kinderkerstfeest’
Adelbertuskerk | 18.00 uur

Eucharistieviering’
Adelbertuskerk | 21.30 uur
Past. G. Paimpillil, koor: Trinity 

Kinderkerstfeest ‘de moeite waard’
Immanuelkerk | 17:00 uur
Musical door het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor. 

gratis, reserveren: www.kerkpleinhaarlemnoord.nl

Zondag 15 december

Vredesconcert Salaam Shalom Selam
Verhalenhuis | 15:30 uur
Concert door het Amsterdamse  
Arabisch-Turks-Hebreeuws-Koor.

€ 7,50

Kerst meezingconcert 
Adelbertuskerk  | 15:00 uur
Door Cantorij en Trinity. 
Na afloop glühwein of chocolademelk. 

gratis

Donderdag 19 december

Film - The Nativity Story
Verhalenhuis | 20:00 uur 
Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria en 
hun tocht naar Bethlehem waar Jezus wordt geboren.

€ 5,- (bioscoopstoel € 6,50)

Vrijdag 20 december

Speciale Kerstbingo
Wijkcentrum De Horizon | 19:30 – 23:00 uur  
(inloop vanaf 19.00 uur)
Kerstbingo van 4 rondes (€ 20,-) met de kerstman, een 
loterij met mooie prijzen en een koud/warm buffet.
Aanmelden (verplicht) bij Marianne: 06-37337960

Zondag 8 december

Kerstconcert met -verhalen
Adelbertuskerk | 16: 00 uur
Door het Voice Company Koor 
Kerstverhalen door Nel Kars 

Dinsdag 10 december  

Film - The Nativity Story 
Verhalenhuis | 14:00 uur
Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria en hun 
tocht naar Bethlehem waar Jezus wordt geboren.

€ 5,- (bioscoopstoel € 6,50)

Donderdag 12 december

Kerststukjes maken o.l.v. Carla van Essen
Bij Bosshardt | 10:00 – 11:45 uur
€ 5,- (incl. materiaal / bakje)

Zaterdag 14 december 

Peuter/kleuter kerstmusical De Gelukkige Ster 
Verhalenhuis | Aanvangstijden: 10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 14:30, 15:30 uur
Musical met veel kerstsfeer, liedjes en een prachtig 
decor. Het kerstverhaal in 30 minuten voor kinderen 
van 1 t/m 8 jaar. 

€ 2,50 (alleen iDeal betaalde kaartjes)

Rond de Kerstdagen is er veel te beleven,  
óók in onze buurt. Hier vind je een overzicht  
van verschillende Kerstactiviteiten.

 Vier kerst in de wijk

Agenda

Adelbertuskerk: hoek Zaanenstraat/Rijksstraatweg
Mariakerk: Rijksstraatweg 355
Immanuelkerk: Van Egmondstraat
PG Immanuel: Medanstraat
Bij Bosshardt: Bandoengstraat
Verhalenhuis: Van Egmondstraat
Wijkcentrum De Horizon: Ambonstraat

Derde Haarlemse Jongerenkerstnacht
Immanuelkerk | 22:00 uur (inloop vanaf 21:15 uur) 
Met glühwein en chocomelk.
Reserveren niet nodig

Kerstnachtdienst The Amstel Gospel Choir 
PG Immanuel     
19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 
22:00 – 23:30 uur (inloop vanaf 21:30 uur)
Dit gemengde gospelkoor uit Amstelveen onder 
leiding van dirigent Vladimir Pairel (zie: www.
amstelgospel.nl) geeft op 24 december twee vieringen. 
Gratis –reserveren: www.kerstnachtdienst.nl

Woensdag 25 december

Eucharistieviering’
Adelbertuskerk | 10.00 uur
Vicaris G. Bruggink, koor: Adelbertuskoor

Kerstochtend viering
Immanuelkerk | 10:00 uur 
Reserveren niet nodig

Donderdag 26 december

Eucharistieviering’
Adelbertuskerk | 10.00 uur
Vicaris G. Bruggink

Zondag 29 december

Eucharistieviering 
Adelbertuskerk | 10.00 uur
Vicaris G. Bruggink, koor: Cantorij
 

Woensdag 1 januari

Eucharistieviering
Adelbertuskerk | 10.00 uur
Mgr. Simonis, past. G. Paimpillil,  
vicaris G. Bruggink, past. J. Elferink

http://www.amstelgospel.nl
http://www.amstelgospel.nl
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                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Verkoopplannen?
Maak dan vrijblijvend een afspraak.

                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Wij werken altijd op basis van no cure, no pay!

BDK MAKELAARS
Steenbokstraat 36, Haarlem • Tel: 023-5241212
info@bdkmakelaars.nl • www.bdkmakelaars.nl   

Readshop Vivant Timmy, Rijksstraatweg 108, Haarlem 023-5380500
Uw adres voor de nieuwste tijdschriften- boeken- kantoorartikelen-cartridges-wenskaarten-giftcards

Het mooiste vuurwerk vindt u op: www.vuurwerktimmy.nl of www.vuurwerkland.nl/vivanttimmy 

		" 			" 											" 										" 							" 	

" 	

Het	mooiste	vuurwerk	vind	u	op	:	www.vuurwerk3mmy.nl		of		www.vuurwerkland.nl/vivan9mmy		

Uw	adres	voor	de	nieuwste	3jdschri>en-	boeken-	kantoorar3kelen-cartridges-wenskaarten-gi>cards	

Readshop	Vivant	Timmy,	Rijksstraatweg	108,	Haarlem	023-5380500

Postkantoor


